
Kapelleveld 

Te r n a t ,  S i n t-Ka t h e r i n a-L o mb e e k

Gelegen in Ternat, in deelgemeente Sint-Katherina-Lombeek, vindt u bij ons een 
warme leefomgeving waar u kunt rekenen op modern comfort met uitstekende 
zorg. Wat dit woonzorgcentrum met assistentiewoningen zo bijzonder maakt, is dat 
u er kunt wonen in een bruisende en gezellige omgeving in een nieuw en bijzonder 
architecturaal kader.

Kapelleveld
Kerkstraat 39
1742 Ternat
tel. 053 41 14 00
kapelleveld.admin@armonea.be
www.armonea.be/kapelleveld 
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“Samen bouwen we 
aan een veilige en 
huiselijke omgeving 
die rust en vertrouwen 
geeft.

Over Kapelleveld
Wij bevinden ons in het centrum van 
Sint-Katherina-Lombeek, in de volksmond 
beter gekend als Loemek, een gezellige 
(deel)gemeente met een bruisend lokaal 
gemeenschapsleven. Vlakbij zijn er vele 
leuke etablissementen op wandelafstand, 
zoals cultuurcentrum De Ploter, 
verschillende cafés, een warme bakker, 
een dagbladhandelaar, een supermarkt, en 
zelfs een medisch centrum. Elke dinsdag 
vindt de wekelijkse markt plaats aan de kerk, 
waar we samen geregeld een kijkje nemen. 
Kapelleveld is dus de perfecte plek om samen 
met familie en vrienden te genieten van een 
lekker streekbier en een toffe babbel. Als de 
zon schijnt, is het ook aangenaam vertoeven 
op één van onze terrassen. Het is steeds onze 
betrachting om er alles aan te doen om u zo 
goed mogelijk thuis te doen voelen.

U leeft het leven zoals u dat wilt
U kunt uw kamer inrichten met eigen, 
vertrouwd meubilair. Zo hebt u direct het 
gevoel thuis te zijn. We beseffen heel goed 
dat iedereen uniek is en zijn eigen verhaal 
heeft. Daarom letten we erop dat u de zorg 
en diensten krijgt die specifiek bij u passen. 
Zo kan u het leven leiden zoals u dat wil!

Elke dag genieten
Het is ons doel om ervoor te zorgen dat u zich 
in een mum van tijd op uw gemak voelt bij 
ons. Zo besteden we veel aandacht aan lekker 
eten en een gevarieerd pallet aan activiteiten. 
Dat gaat van speciale kookworkshops met de 
chef (waar we natuurlijk nadien zelf ook van 
proeven) tot samen feestvieren.

Omringd door familie en vrienden
Uiteraard zijn uw vrienden en familie hier 
altijd welkom. Net als thuis kiest u zelf 
wanneer ze op bezoek komen en waar u hen 
ontvangt. U kunt bijvoorbeeld samen tafelen 
in ‘Kaffée De Statie’, op uw kamer een tas 
koffie drinken, of genieten van een ijsje met 
de kleinkinderen op het terras. U kiest!

Dementie
In ons huis is een referentiepersoon 
dementie aanwezig. Zo zorgen we ervoor 
dat onze aanpak persoonlijk is en aangepast 
aan uw noden. We zorgen er samen voor dat 
iedereen in alle veiligheid kan blijven genieten.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Wifihotspot
Rokersruimte
Tv-ruimte

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 
Dementie
Alzheimer 
Parkinson
Semi-valide
Valide 
Invalide  

Omgeving
Winkels op 
wandelafstand 
Dichtbij centrum

Type verblijf
Permanent wonen
Herstelverblijf
Assistentiewoningen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Manicure 
Pedicure
Poetsdienst

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer 

Bereikbaarheid
Bushalte op 100 meter
Verschillende 
parkeermogelijkheden

> Meer informatie? www.armonea.be/kapelleveld

Onze troeven
• Gezellige omgeving
• Bruisend lokaal gemeenschapsleven
• Bijzonder architecturaal kader met veel 

lichtinval
• Gespecialiseerd in dementie
• Samen genieten van de kleine dingen
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